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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )22(احللقة 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
احلمــد هللا رب العــاملني، وصــلى اهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــني، 

  اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علًما وهًدى يا ذا اجلالل واإلكرام.
أن جيعلنا ممـن إذا أعطـي شـكر، وإذا ابُتلـَي صـرب، وأسأل اهللا العظيم رب العرش الكرمي مبنه وكرمه 

  وإذا أذنب استغفر؛ فإن هذه الثالث عنوان السعادة.
، وقـد -عليـه أفضـل الصـالة وأمت السـالم-نتحدث عن سرية ومسـرية نبينـا  -أيها اإلخوة-ال زلنا 

ــالم-وقفنــا مــع وقفــاٍت يف ســريته  ــالة والسمــع أن هلــا تــأثريًا  يغفــل الــبعض عــن ذكرهــا  -عليــه الص
  ، وكذلك بعد مبعثه.-صلى اهللا عليه وسلم-كبريًا يف جمريات حياة الناس قبل مبعث النيب 

فحـزن عليـه حزنًـا عظيًمـا، لكـن اآلالم أحيانًـا  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-تويف أبو طالب عـم النـيب 
ها وأرضاها؛ وإذا ا تلحق بالرفيق رضي اهللا عن- ةتتواىل، فإذا بأقرب الناس إىل قلبه زوجه خدجي

-، فمات أبـو طالـب، مث ماتـت خدجيـة، فحـزن النـيب -رضي اهللا عنها وأرضاها-األعلى ومتوت 
  ، فُسمَي ذلك العام بعام احلزن.-صلى اهللا عليه وسلم

مـــات  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-يقـــول بعـــض العلمـــاء: ويف الســـنة احلاديـــة عشـــرة مـــن بعثـــة النـــيب 
  .ناشفيقال
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  األول: أبو طالب الذي كان حيمي النيب من أعداء اهللا.
، -صـلى اهللا عليـه وسـلم-والثاين: خدجية اليت كانت تغسل بكلماا العذبـة مـا علـق بفـؤاد النـيب 

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-فكانت داوًء لدائه، وشفاًء جلروحه، وبلسًما ملا يصيبه 
ال تســتطيع أن متــر علــى ذكرهــا وامسهــا دون أن تشــيد ــذه  -نهــا وأرضــاهارضــي اهللا ع-خدجيــة 

  ، وفعًال:-صلى اهللا عليه وسلم-املرأة العظيمة اليت وقفت مع النيب 
  ولو كان النساء كما ذكرنا ** لفضلت النساء على الرجال

  فال التأنيث السم الشمس عيب ** وال التذكر فخر للهالل
بذلت ماهلا، وبـذلت حياـا، وبـذلت كـل مـا متلـك مـن أجـل  -ها وأرضاهارضي اهللا عن-خدجية 

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-ومع دعوته  -صلى اهللا عليه وسلم-أن تقف مع النيب 
أتـى جربيـل  منزلـهبينمـا هـو يف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-من املواقـف هلـذه املـرأة الكرميـة: أن النـيب 

فـإذا  -أو إدام-تقدم اآلن خدجية معها إنـاء فيـه طعـام  -عليه الصالة والسالم- فقال: "يا حممد
  أتت إليك فأقرئها من را السالم".

ــالم؛   اآلن لــو واحــد مــن يُقــال لــه: إن العظــيم فــالن، أو األمــري فــالن، أو الــوزير فــالن يُقرئــك الس
  كيف يكون فرحه؟

  ع.مناف وراءهالسالم  قراءإألنه يعلم أن 
، وكانــت -رضــي اهللا عنهــا-الــذي يُقرئهــا الســالم رب العــاملني مــن فــوق ســبع مســاوات؛ فبكــت 

  صاحبة علم وفقه، ما قالت وعليه السالم". ملاذا؟
  ألن اهللا هو السالم.

  قالت: "اهللا السالم، ومنه السالم".



  3Page: 

وبشـرها ببيـت يف اجلنـة مـن  فكانت هذه بشارة، قال: "إذا إتت خدجيـة فأقرئهـا مـن رـا السـالم،
  قصب ال صخب فيه وال نصب".

يعـرف هلـذه املـرأة فضـلها ومنزلتهـا ومكانتهـا، مل يتـزوج عليهـا  -صلى اهللا عليه وسلم-وكان النيب 
، وكان حيفظ هلا ودها وحمبتها حـىت بعـد -صلى اهللا عليه وسلم-يف حياا، مل يتزوج عليها النيب 

، هـــذا هـــو احلـــب العظـــيم، وهـــذا هـــو احلـــب اخلالـــد، وهـــذا هـــو احلـــب -ارضـــي اهللا عنهـــ-وفاـــا 
  العفيف الذي جيب أن يقتدي به املسلمون.

-قالـت: "كـان النـيب  -وكانت تغار من أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنهن مجيًعا-تقول عائشة 
فعاء سـمـن امـرأة ملا يفرت أن يذكر خدجية، فقلـت: يـا رسـول اهللا، مـا تريـد  -صلى اهللا عليه وسلم

تعـين -خـريًا منهـا  ةأامـر قـد أكـل عليهـا الـدهر وشـرب، قـد أبـدلك اهللا  -كبرية يف السـن-اخلدين 
  نفسها".

 -جـل وعـال-ا منهـا، لقـد أعطـاين اهللا ال واهللا، مـا أبـدلين اهللا خـريً «صلى اهللا عليـه وسـلم: -قال 
  .»ولدها وحرمين ولد غريها

من خدجية ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية،  -اهللا عليه وسلمصلى -وهلذا مجيع أبناء النيب 
  من خدجية: القاسم، وعبد اهللا. -صلى اهللا عليه وسلم-أبناء النيب 

صـــلى اهللا عليـــه -أحيانًـــا يُقـــال: والطيـــب، والطـــاهر؛ وهـــذه إمنـــا هـــي صـــفات لعبـــد اهللا ابـــن النـــيب 
  وسلم.

  أوهلم: القاسم.
  عليه الصالة والسالم.-ُيكىن به، فُيقال: أبو القاسم  -ه الصالة والسالمعلي-وكان النيب 

  مث عبد اهللا: ويُلقب الطيب والطاهر.
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  رضي اهللا عنهن مجيًعا.-، مث رقية، مث أم كلثوم، مث فاطمة بمث زين
-يـت بعـد النـيب يف حياته ما عـدا فاطمـة فبق -صلى اهللا عليه وسلم-وقد مات مجيع أبناء النيب 

  رضي اهللا عنها وأرضاها.-ومل ُمتهل كثريًا  -صلى اهللا عليه وسلم
، وهنـــا خـــرج أبـــو هلـــب يف -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ماتـــت خدجيـــة ومـــات أبـــو طالـــب عـــم النـــيب 
، فأخـــذ يـــدافع عـــن النـــيب -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-املشـــهد مـــرة أخـــرى، لكنـــه خـــرج محايـــة للنـــيب 

ن أبو هلب كأيب طالـب صـاحب عقـل وتفكـري مسـتقل؛ وإمنـا هـو يتـأثر مبـن حولـه، وحيميه، مل يك
  فقام يف أهل مكة فقال: إن حممًدا ابن أخي، فال ميسنه أحد منكم بأذى.

ذهب إليه أبو جهل، أبو جهل يعرفه، صاحبه يف الدنيا ويف اآلخرة، فقـال لـه: يـا أبـا هلـب، أنـت 
  تدافع عن حممد؟
  بن أخي.قال: نعم، إنه ا

  قال: أتابعته على دينه؟
  قال: ال.

  عبد املطلب يف النار؟ إنقال: أما تعلم أن حممًدا يقول 
  قال: يا حممد، أين عبد املطلب؟ -صلى اهللا عليه وسلم-فغضب، فاستدعى النيب 

  .»عبد املطلب يف النار«قال: 
  النار. قال: واهللا ال زلت لك عدوا وأنت تقول أن عبد املطلب جدك يف

  .»ومن مات على ما مات عليه عبد املطلب فهو يف النار«قال: 
  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-فأخذ أيًضا عدواة جديدة لنبينا 
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وقـــد تقـــدم أن أبـــا هلـــب ملـــا تـــويف رآه العبـــاس بـــن عبـــد املطلـــب يف املنـــام بشـــر حـــال، قـــال: مـــاذا 
  وجدت؟

  يف مثل هذه. قال: مل أزل بشر حال، إال أن ُسقيتُ 
  قالوا: مباذا؟

صــلى اهللا -قامــت موالتــه ثويبــة فأرضــعت النــيب  -صــلى اهللا عليــه وســلم-قــال: حينمــا ُولــد النــيب 
  نال به هذا األمر. -صلى اهللا عليه وسلم-فكافأها فأعتقها، فقربه من النيب  -عليه وسلم

، ــيب  الــدين مــا فيــه واســطة، الــدين واضــح بــنيى اهللا عليــه وســلم-علــى أهــل بيــت النوعلــى  -صــل
، »خـذه فـواره يف الـرتاب«لعلـي:  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-غريهم، ملا مات أبو طالـب قـال النـيب 

  الكافر ال يغسل وال ُيصلى عليه، وإمنا يُوارى يف الرتاب.
ك؛ فهــل تغــين عنــه فقــال علــي: يــا رســول اهللا، أبــو طالــب محــاك، ودافــع عنــك، وناضــل مــن أجلــ

  شيًئا؟
تتمـــىن مـــن أعمـــاق قلبـــك أن أبـــا  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-واهللا بالفعـــل، حينمـــا تقـــرأ ســـرية النـــيب 

  طالب أسلم، وأنه يكون من أهل اجلنة، لكن رمحة اهللا مل تدركه.
  قال: يا رسول اهللا، عمك أبو طالب دافع عنك ومحاك، فهل تغين عنه شيًئا يوم القيامة؟

  .»ال«لى اهللا عليه وسلم: ص-قال 
إال أن حتـــت رجليـــه «وهـــي شـــفاعة خاصـــة، قـــال:  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-بعـــد شـــفاعة النـــيب 

  .»يغلي منها دماغه نيمجرت
  .»ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار«صلى اهللا عليه وسلم: -قال 
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قــال وهــو يتحــدث عــن أهــون  -وســلمصــلى اهللا عليــه -وهلــذا ورد يف أحاديــث أخــرى: أن النــيب 
فكيـف مبـن كـان يف النـار  .»رجل حتت رجليـه مجرتـان يغلـي منهـا دماغـه«أهل النار عذابًا، قال: 

  ليله واره، وأكله وشرابه وطعامه؟!
  جواد كرمي. -عز وجل-أن جيعلنا وإياكم من أهل اجلنة، إنه  -عز وجل-نسأل اهللا 

 ى اهللا عليه وسلم-يب بدأ املشركون بعد هذا يُذيقون النيب  -صلاألذى والعذاب، حىت اضطروا الن
  أن خيرج من مكة، وتتذكرون ماذا قال له ورقة بن نوفل؟ -صلى اهللا عليه وسلم-

  قال له: ليتين كنت فيها جذًعا إذ ُخيرجك قومك.
  .»قال: أَوخمرجي هم؟!

  قال: نعم، ما جاء أحد مبثل ما جئت به إال أخرجه قومه.
قـال الســهيلي: وإمنــا ذكــر هــذا ألن مــن أعظــم مـا يكــون علــى قلــب اإلنســان أن ُخيــرَج مــن أرضــه، 

  يل ولكم السالمة والعافية. -عز وجل-وأن يُبَعد عن أهله، نسأل اهللا 
حىت رأى أن أقرب مكان إليه هو الطائف، تعلمون بني مكة  -صلى اهللا عليه وسلم-سار النيب 

 ى اهللا عليه وسلم-يب والطائف مسافة، النخرج وهو أيش؟ -صل  
  رضي اهللا عنه.-مهموم، طريد من أرضه، ومعه مواله زيد بن حارثة 

ـة إىل الطــائف مــاذا كــان يفعــل فيهـا النــيب  ى اهللا عليــه وســلم؟ -أخـذت أحبــث املســافة مــن مكصــل
  هل هي طريق يسري فيه حىت وصل؟ أم ماذا كان يعمل؟

مكة  من مهموًما -صلى اهللا عليه وسلم-رخني كان يقول: خرج النيب حىت وجدت ان بعض املؤ 
 اللهِ  ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلْ ﴿ -جل وعال-إىل الطائف، فكان مير بالقرى فيدعوهم إىل اهللا 



  7Page: 

عليـه -]، 108[يوسـف/ ﴾نَ اْلُمْشـرِِكي ِمـنَ  أَنَـا َوَمـا اللـهِ  َوُسـْبَحانَ  اتـبَـَعنِـي َوَمـنِ  أَنَا َبِصيَرةٍ  َعَلى
  أفضل الصالة والسالم.

وهـذا أيًضـا مـن األمـور الـيت يأخـذها الـدعاة -ف كـان ئالطا -صلى اهللا عليه وسلم-ملا بلغ النيب 
بــدأ برؤســاء أهــل الطــائف، ألن إذا صــُلح الــرأس صــُلح اجلســد، فــذهب إىل  -إىل اهللا جــل وعــال

 -صـلى اهللا عليـه وســلم-أسـياد ثقيـف، فعـرض النــيب  مهــأبنـاء عبـد ياليـل بــن عبـد ُكـالل، وكـانوا 
  عليهم اإلسالم، وأن مينعوه وأن حيموه. فماذا فعلوا؟

النــاس ختتلــف، مــن النــاس مــن يتــأذى إذا ُضــرب جســده، ومــن النــاس َمــن يتــأذى إذا ضــرب قلبــه 
لكلمـات الـيت فيهـا بالكلمات، يعين البعض قد يتحمل الضرب، لكنه ال يتحمل أن ُجيلد بتلك ا

  صلى اهللا عليه وسلم.-سخرية واستهزاء، وخاصة شخص كقامة حممد 
قــال: واهللا ال أصــدقك أبــًدا، لــئن كنــت نبيــا  -صــلى اهللا عليــه وســلم-قــال أحــدهم يســخر بــالنيب 

  نت أعظم من أن أحتدث إليك، ولئن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أحتدث معك.أف
  كنت صادقًا ألمزقن أستار الكعبة.  قال اآلخر: واهللا لو

  قال الثالث: أما وجد اهللا نبيا غريك حىت يبعث، هناك أناس أعظم منك وأكثر ماًال وولًدا.
نيب؛ لكنت أنا، أنا أكثـر  -جل وعال-وهذه اليت كان يقوهلا الوليد بن املغرية، يقول: لو كان هللا 

 ﴾ِرَســــالََتهُ  َيْجَعــــلُ  َحْيـــثُ  َأْعلَــــمُ  اللـــهُ ﴿قــــال: كمـــا   -عــــز وجـــل-النـــاس مـــاًال وولــــًدا، لكـــن اهللا 
  ].124[األنعام/

، يعـين »قـد مسعـُت مـنكم مـا مسعـت، خلـوا بيـين وبـني النـاس«صـلى اهللا عليـه وسـلم: -قال النـيب 
  جل وعال.-اتركوين أبلغ كلمة اهللا 

  .»ِبَل الناس فذاك، وإن يقبلوا فقد كفيتمإن قَ «قال: 
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باحلجــارة والــدماء  -صــلى اهللا عليــه وســلم-ســفهاء والصــبيان، فأخــذوا يقــذفون النــيب فــأغروا بــه ال
ــالم-تتقــاطر علــى قدمــه  ــالة والســيب  -عليــه الصى اهللا عليــه -وخلفــه زيــد بــن حارثــة يقــي النصــل

  وسلم.
أم كـف -بسـتان-إىل حـائط لشـيبة وعتبـة أبنـاء ربيعـة  -عليـه الصـالة والسـالم-حىت دخل النـيب 

، وكــان لــديهم غــالم امســه عــداس، نصــراين، قــالوا: يــا -صــلى اهللا عليــه وســلم-أشــفقوا علــى النــيب 
  عداس خذ هذا العنب من عنب الطائف واذهب به إىل حممد.

عليـــه الصـــالة -، أخـــذ النـــيب -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-أخـــذ عـــداس العنـــب وذهـــب بـــه إىل النـــيب 
  .»بسم اهللا«فهو يتناول ويقول:  العنب، -والسالم

  قال عداس: ما هذا؟ أول مرة أمسع هذه الكالمة "بسم اهللا".
  .»من أين أنت يا عداس؟«قال: 

  .ينوىنقال: أنا من 
  .»من قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت؟«قال: 

  قال: نعم، وما أدراك.
  .»ذاك أخي، هو نيب وأنا نيب«قال: 

 يب ويده ورجله.فقام عداس يُقبل رأس الن  
  فقال شيبة وعتبة: أرسلنا له بالطعام فأفسد علينا الغالم.

  عاد عداس فقال له عتبة: يا عداس، ال يغرنك هذا الرجل، فإن دينك خري منه.
قال: ال واهللا، إن دينه خري، واهللا ما على وجه األرض رجل من أبرك من هذا الرجل الـذي كنـت 

  عنده.
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وكرمـــه أن جيعلنـــا مـــن اهلـــداة املهتـــدين، وأن خيـــتم لنـــا ولكـــم خبامتـــة  مبنـــة -عـــز وجـــل-أســـأل اهللا 
الســعادة، وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، وصــلى اهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا حممــد 

  وعلى آله وأصحابه أمجعني.


